
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Perkembangan Sosial

Proses belajar untuk menjadi mahluk sosial disebut dengan sosialisasi. Individu akan 

menyadari diluar dirinya ada orang lain yang akan membuat dirinya belajar sebagaimana yang 

diharapkan oleh lingkungan sosial. Sosialisasi juga melatih kepekaan individu terhadap tekanan 

yang diberikan orang lain, sehingga individu belajar bertingkah laku seperti orang lain dan 

lingkungan sekitarnya.  

Sarwano (2009: 67) menyatakan “manusia adalah makhluk sosial. Artinya, 

sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri, kita selalu menjalin 

hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu 

sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan inetraksi tersebut”. 

Berikut merupakan pendapat para ahli tentang intraksi sosial seorang anak, intraksi sosial 

sangat penting bagi sesorang individu untuk menjadi masyarakat yang utuh pendapat tesrsebut 

diantaranya:  

Gerungan (2009:194) menyatakan bahwa hubungan masyarakat sebagai makhluk sosial 

dalam satu lingkungan memiliki pengaruh dalam lingkungan fisik, psikis, atau spritual. Pengaruh 

pertama yang dihadapi oleh anak adalah keluarga karena keluarga adalah tempat anak pertama 

kali belajar berinteraksi yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku anak dalam 

menghadapi pengaruh diluar lingkungan keluarga  

Santrock(2000:26) menyatakan bahwa interaksi dimulai saat bayi atau bahkan dimulai 

ketika anak berada di dalam kandungan. Intraksi dapat mempengaruhi perkembangan sosio-



emosional ketika bayi dihubungkan dengan kelompok ketika bermain. Anak yang sejak bayi 

diasuh ditempat pengasuhan memiliki perkembangan yang lebih dalam berinteraksi karena 

interaksi dengan temannya dilakukan pada awal kanak–kanak. Ketika masa awal kanak–kanak, 

anak akan lebih sering menghabiskan waktu dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang 

sama dengannya ketika bermain dibandingkan dengan teman yang memiliki jenis kelamin 

berbeda dengannya. 

 Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial yang 

pertama dan sangat mempengaruhi tingkat perkembangan sosial anak adalah keluarga, dimana 

perkembangan sosialnya terbentuk sejak anak pada masa bayi, pengasuhan pada masa bayi ini 

sangat berpengaruh pada kelompok bermain seorang anak. 

a. Tahapan Perkembangan Sosial  

Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia untuk berkembang dalam 

kehidupan sosial yang dapat diartikan sebagai perubahan dalam perilaku individu untuk 

menjadi makhluk sosial. Proses perkembangan menurut Juntika Nurihsan (2011: 38) 

berlangsung sebagai berikut: 

a. Masa kanak – kanak awal (<3): subjektif; 

b. Masa krisis (3-4): torlz alter (anak – degil); 

c. Masa kanak – kanak akhir (4-6): subjektif menuju objektif; 

d. Masa anak sekolah (6-12): objektif; 

e. Masa krisis II (12 – 13): pre-puber (anak tanggung); 

f. Masa remaja awal (13-16): subjektif menuju objektif; dan 

g. Masa remaja akhir (16-18): objektif. 



Dari masa kanak–kanak awal sampai masa remaja akhir setiap anak mengalami 

proses perkembangan yang berbeda–beda baik dari sisi psikologis maupun fisik, kedua hal 

tersebut sangat erat kaitannnya dengan pola asuh keluarga kemudian lingkungan serta gen 

juga menjadi faktor utama terjadinya suatu perubahan yang dialami seorang anak.  

b. Faktor Perkembangan Sosial  

Lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan sosial anak, selain itu orang tua, 

saudara, atau pun teman sebaya juga mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perilaku 

kasar yang dilakukan oleh orang tua seperti memarahi anak, memberikan teladan yang tidak 

baik, atau tata krama dan budi pekerti dapat menampilkan perilakumaladjustment pada anak. 

Juntika Nurihsan (2011:40) menyatakan “memiliki sifat minder, senang 

mendominasi orang lain, memiliki sifat egois atau selfishsenang mengisolasi 

diri/menyendiri, kurang memiliki perasaan tenggang rasa, dan kurang peduli terhadap norma 

yang berlaku.”  

Sedangkan menurut Taslim(2015:56), anak usia 6 – 12 tahun akan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya tentu bentuk lingkungan tersebut akan berubah–ubah 

sesuai dengan perkembangan sosial pada era tersebut, lingkungan sosial akan mengatur 

tingkah laku anak, anak akan meniru apa yang menjadi sistem yang berlangsung pada 

lingkungan tempat tinggalnya. 

Perkembangan sosial pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

a. Keluarga  

Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan sosial anak karena dalam keluarga berlaku norma kehidupan yang mewarnai 

perilaku kehidupan anak yang merupakan kondisi diri dari tata – cara anak bersosialisasi 

dengan lingkungannya. 



b. Kematangan 

Kematangan fisik dan psikis diperlukan dalam bersosialisasi untuk 

mempertimbangkan proses sosial, memberi, dan menerima pendapat orang lain. 

Kematangan intelektual, emosional, dan kemampuan bahasa dapat menemukan 

perkembangan sosial anak. 

c. Status Sosial Ekonomi 

Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat, dan kelompok 

sosialnya akan mempertimbangkan norma yang berlaku didalam keluarganya, karena 

perilaku anak banyak memerhatikan kondisi normatif yang ditanamkan oleh keluarga. 

Sehingga, masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anakmelainkan sebagai anak 

yang independen, dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak tesebut. 

d. Pendidikan  

Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarganya, masyarakat, dan 

kelembagaan. Di sekolah, anak akan belajar mengenai penanaman norma perilaku yang 

benar yang sengaja diberikan. 

e. Emosional dan Intelegensi 

Perkembangan sosial anak berpengaruh terhadap perkembangan emosi. Sikap 

pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan utama dalam kehidupan sosial 

yang dapat dicapai anak yang memiliki intelektual tinggi, kemampuan bahasa yang baik, dan 

pengendalian emosional secara seimbang menetukan dalam keberhasilan perkembangan 

sosial anak.  

Dari pendapat ahli tersebut mengenai perkembangan sosial anak yaitu interaksi 

sosial yang terjalin dimasyarakat secara luas sangat ditentukan oleh seterata sosial seorang 



anak dimana didalam seterata sosial tersebut akan terjadi kesenjangan sosial yang tumpang 

tindih didalam dunia permainan anak, sementara emosional dan intelegensi akan menjadi 

penentu keberhasilan sosial anak terutama hal tersebut mendapat pengaruh positif dari 

lingkungan keluarga tentu anak akan menjadi sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat 

misalnya mampu mengatasi probelema yang terjadi dimasyarakat. 

2. Gifted talent 

Anak gifted talentmerupakan julukan bagi anak–anak yang cerdas berbakat anak yang 

tergolong gifted talentmerupakan anak yang memiliki kecerdasan khusus dibanding dengan anak 

normal lainnya, berikut beberapa pengertian anak gifted talent berdasarkan para ahli: 

Anak gifted talentmemiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk 

memberikan gagasan–gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, memiliki 

kemampuan untuk melihat hubungan–hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada 

(Masrullah,Hidayatul 2014: 214). 

Seorang anak dapat dikatakan gifted talent jika mempunyai tiga hal diantaranya: (1) 

Intelegensi yang tinggi diatas rata-rata; (2) Kreativitas yang tinggi di atas rata-rata;dan (3) 

Komitmen pada tugas yang tinggi (Idrus Muhammad, 2013: 118). 

Anak gifted talent merupakan anak yang memiliki pemikiran yang kritis, mampu 

menerima informasi dengan mudah, dan keterikatan terhadap tugas-tugas (Wandasari Yetty, 

2011:85). 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak gifted talent 

merupakan anak yang memiliki kemampuan luar biasa diatas usia teman sebayanya dengan ciri 

utama yaitu kreativitas, baik kreativitas dalam hal berpikir maupun mengembangkan dan 

menciptakan suatu produk. Anak gifted talent secara harfiah gifted berarti berbakat sedangankan 



talent artinya bakat, berbakat disini diartikan pada tingkat genius, di Indonesia gifted talent 

merupakan julukan pada anak yang genius, anak yang mempunyai bakat belum tentu genius tapi 

anak genius sudah pasti mempunyai bakat atau talenta pada bidangnya masing-masing.  

a. Karakteristik AnakGifted Talent 

Menurut Idrus,Muhmmad (2013:119), karakteristik anak gifted talentantara lain:  

a. Kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi, biasannyaditunjukkan dengan 

perolehan tesintelegensi yang sangat tinggi, misal IQ diatas 130.Bakat istimewa dalam 

bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya 

ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang-bidang tersebut; 

b. Kreativitasyang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untukmenemukan ide-ide baru; 

c. Kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok; 

d. Prestasi-prestasi yang istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, pendekatan terhadap 

tugas; 

e. Standar performa yang tinggi (kadangkala terlalu perfeksionis); 

f. Konsep diri yang positif, khususnya dalam kaitan dengan usaha – usaha akademis; dan 

g. Perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata meskipun beberapa anak 

berbakat yang ekstrim mungkin mengalami kesulitan karena mereka sangat berbeda dari 

teman-teman sebayanya.   

Sedangkan menurut Wahab Rohmad (2011:5) berdasarkan definisi anak gifted 

talentkarakteristiknya antara lain:  

a. Menunjukan kemampuan di atas rata-rata, terutama dibidang (kemampuan umum): 

tingkat berpikir abstrak yang tinggi, penalaran verbal dan numerikal, hubungan spasial, 



ingatan, kelancaran kata, adaptasi terhadap dan pembentukan situasi baru dalam 

lingkungan eksternal, automatisasi pemprosesan informasi, dibidang (kemampuan 

khusus): aplikasi berbagai kombinasi kemampuan umum diatas terhadap bidang-bidang 

yang lebih spesifik(matematika,sains,seni,kepemimpinan),kemampuanmemperoleh dan 

membuat penggunaan yang tepat sejumlah pengetahuan formal, teknik, dan strategi di 

dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu, kemampuan untuk memilih informasi 

yang relevan dan tak relevan dengan problem atau bidang studi tertentu; 

b. Menunjukan komitmen yang tinggi terhadap tugas, yang diindikasikan dengan; 

c. Kemampuan yang tinggi terhadap minat, antusiasme, dan keterlibatan dengan suatu 

problem atau bidang tertentu; 

d. Ketekunan, daya tahan, ketetapan hati, kerja keras, dan pengabdian; 

e. Kepercayaan diri, adanya keyakinan mampu melaksanakan pekerjaan yang penting, 

bebas dari perasaan inferior,keinginan yang kuat untuk berprestasi; 

f. Kemampuan mengidentifikasi masalah- masalah dibidang-bidang tertentu; 

g. Menetapkan standar yang tinggi terhadap pekerjaan, memelihara keterbukaan diri dan 

kritik eksternal, mengembangkan rasa estetis, kualitas dan keunggulan tentang 

pekerjaannya sendiri dan pekerjaan orang lain; 

h. Menunjukan kreativitas yang tinggi, yang diindikasikan dengan:Kelancaran, keluwesan, 

dan keaslian dalam berpikir; 

i. Keterbukaan terhadap pengalaman, reseptif terhadap apa yang baru dan berbeda dalam 

pikiran, tindakan, dan produk dirinya sendiri dan orang lain; 

j. Ingin tahu, spekulatif, dan berpetualangan, keinginan untuk menghadapi resiko baik 

dalam pikiran maupun tindakan; 



k. Sensitif terhadap karakteristik ide dan sesuatu yang rinci dan estetik, keinginan untuk 

bertindak dan bereaksi terhadap stimulus eksternal, ide – ide dan perasaannya sendiri; dan 

l. Sikap berani mengambil langkah atau keputusan menurut orang awam berisiko tinggi. 

Dari kedua pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa intelegensi merupakan faktor 

penentu karakteristik seorang anak gifted talentkarena intelegensi yang dimiliki erat kaitanya 

dengan emosional seorang anak semakin tinggi tingkat kreativitas seorang anak semakin 

sensisitif pula tingkat sosial anak terhadap lingkungannya.  

Tabel 1.Karakteristik Anak Gifted Talent Menurut Little (2003: 22) 

Karateristik Perilaku Positif Perilaku Negatif 

Belajar dengan cepat dan 

mudah  

Mengingat dan menguasai fakta 

– fakta dasar secara cepat  

Mudah bosan, suka 

mengganggu anak lain 

Membaca secara intensif Membaca banyak buku dan 

menggunakan 

perpustakaansendiri  

Menolak tanggung jawab 

orang lain  

Pembendaharaan kata 

sangat maju  

Mengkomunikasikan ide – 

idenya baik sekali 

Menimbulkan kemarahan  

Tetap menjaga banyak 

informasi  

Siap mengingat dan merespon  Memonopoli diskusi  

Rentang perhatiannya 

sangat lama  

Komitmen tinggi terhadap 

tugas atau proyek  

Bertahan dengan kegiatan 

rutin kelas, tidak suka 

diganggu  

Memiliki keingintahuan 

yang tinggi, punya banyak 

minat 

Suka bertanya dan puas dengan 

ide – idenya  

Mudah marah  

Bekerja mandiri  Menciptakan dan menemukan 

ide diluar tugas yang diberikan  

Menolak kerja dengan 

orang lain  

Cermat dan jeli dalam 

mengamati sesuatu  

Mengenal masalah  Mengoreksi orang yang 

lebihdewasa secara 

kurang sopan  

Memiliki rasa humor  Mampu menertawakan dirinya 

sendiri  

Membuat joke yang 

kejam atau trick terhadap 

orang lain  

Memahami dan mengenal 

hubungan  

Mampu memecahkan problem 

– problem sosial  

Melakukan intervensi 

orang lain  

Prestasi akademik yang 

tinggi  

Mengerjakan tugas sekolah 

dengan baik  

Sombong, tidak sabar 

terhadap orang lain  

Lancar dalam ekspresi 

verbal  

Kuat dibidang verbal dan angka 

– angka , mengarahkan teman 

sebaya dengan cara positif 

Bertahan terhadap apa 

yang diyakini  



Individualistik  Memiliki teman sedikit, 

memiliki rasa keunikan sendiri  

Bertahan terhadap apa 

yang diyakini  

Memiliki dorongan diri 

yang kuat  

Menghendaki arah dan bantuan 

guru 

Agresif dan menentang 

orang lain 

 

b. Kreativitas  

Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir mengenai sesuatu dengan cara yang 

baru dan tidak biasa serta memikirkan solusi – solusi unik terhadap suatu masalah. 

Kreativitas merupakan kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru atau kemampuan 

dalam memberikan gagasan – gagasan baru yang dapat digunakan sebagai solusi dalam 

pemecahan masalah, lebih lanjut dijelaskan bahwa kreativitas sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan – hubungan baru dari unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya 

(Munandar, 2012).  

Kreativitas sebagai kemampuan berpikir meliputi kelancaran (dapat mengemukakan 

banyak ide), kelenturan atau fleksibilitas (dapat melihat suatu masalah dari beberapa sudut), 

orisinalitas (mempunyai gagasan – gagasan yang jarang diberikan orang lain) dan elaborasi 

(dapat merinci dan memperkaya suatu gagasan) (Rahmat,2016) 

Kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal yang berwujud ide- ide 

dan alat-alat, serta spesifik lagi, keahlian untuk menentukan sesuatu yang baru (Wahyudin 

2007: 3). 

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas kreativitas merupakan suatu bentuk 

pengembangan dan pemunculan ide dalam daya berpikir dan berkreasi yang sebelumnya 

memang ada dan tidak, disini akan terlihat suatu keunikan yang menjadi pembeda dalam hal 

perbandingan, baik hal tersebut berbentuk teori, produk secara fisik artinya bisa dilihat oleh 

mata telanjang dan disentuh oleh anggota tubuh. 



Menurut Campbell (1986 :11) kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil 

yang sifatnya: 

a. Baru (Novel) 

Kreatif memiliki sifat inofatif, segar, belum ada sebelumnya, menarik, menaik, 

mengejutkan, bahkan aneh. 

b. Berguna (Useful) 

Maksudnya, berfikir kreatif menghasilkan sesuatu yang lebih enak, lebih praktis, 

mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan 

masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang lebih baik. 

c. Dapat dimengerti (Understanding) 

Maksudnya, berpikir dan hasil dari kreativitas dapat dimengerti dan dibuat diwaktu 

lain. Peristiwa – peristiwa yang terjadi begitu saja, tidak dapat dimengerti, tidak dapat 

diramalkan, tidak dapat diulangi, mungkin saja baru dan berguna tetapi lebih merupakan 

hasil keberuntungan (luck) bukan kreativitas. 

 Sedangkan menurut (Rhodes, 2012: 31) dalam kreativitas ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, kreativitas erat kaitannya dengan keberbakatan dan itelelegensi 

seseorang untuk itu di merumuskan 4 konsep dalam memandang kreativitas yaitu: 

a. Person/pribadi yaitu aspek yang berkaitan dengan karakteristik dari individu yang 

kreatif 

b. Process/prosess yaitu aktivitas individu untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, 

proses mental dalam menciptakan dalam menciptakan ide – ide, cara berpikir yang 

terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara yang kreatif 



c. Press / pendorong yaitu aspek yang berhubungan dengan dorongan yang dapat 

mempengaruhi kreativitas ini dapat berupa dorongan internal (keinginan dan hasrat 

yang timbul dari dalam diri untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatiatif) ataupun 

dorongan eksternal (dorongan dan dukungan dari lingkungan untuk menghasilkan 

produk kreatif 

d. Product / produkyaitu aspek yang berhubungan dengan hasil atau sesuatu yang 

dihasilkan dari prosess kreatif yang dapat berupa ide – ide atau produk seperti gambar, 

musik, lukisan atau puisi 

Kreativitas yang tinggi merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak gifted 

talentmenurut (Beth dan Neihart, 2010) anak gifted talent dengan kreativitas yang tinggi ini 

tergolong dengan tipe the creative (tipe II). Agar kreativitas dapat berkembang dan terwujud 

dengan maksimal, perlu mendapat dukungan dari pihak lain salah satunya adalah orang tua 

(Harjaningrum dkk, 2007). 

Kreativitas yang dimiliki anak gifted talentmerupakan kapasitas dan kemampuan 

dasar manusia akan tetapi lebih jauh lagi merupakan identitas manusia, yang menunjukkan 

keunggulannya. Oleh karena itu kreativitas merupakan ciri manusia, ekspresi dan humanitas 

itu sendiri (Tabrani, 2006:27). Kemampuan kreatif manusia adalah kemampuan yang 

membantunya untuk dapat berbuat lebih dari kemungkinan rasional dari data dan 

pengetahuan yang dimilikinya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang lengkap, 

yang memiliki kreativitas pasif dan aktif. Konsekuensi logisnya bahwa setiap manusia 

adalah makhluk yang dapat memunculkan gejala – gejala kreatif (Danita Karra 2009: 18). 

Dari beberapa pendapat ahli tentang kreativitas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas terbentuk dari pribadi,proses, pendorong dan produk, produk yang dihasilkan 



seharusnya unggul sehingga berguana untuk masyarakat secara arti luas dan untuk pribadi 

anak secara sempit, namun hasil kreativitas seorang anak haruslah mendapat dukungan yang 

kuat dari keluarga dan diterima secara positif oleh masyarakat.  

c. Karakteristik Kreativitas  

Menurut(Munandar 2004 :33),“anak kreatif mempunyai ciri – ciri kognitif seperti 

kelancaran, keluwesan, originalitas, serta kerincian dalam ungkapan dan gagasannya, dalam 

permainan maupun perilakunya”. 

Dijelaskan lebih jauh oleh (Munandar 2004:45) secara psikologis bahwa 

kepribadian yang kreatif diperoleh urutan ciri – ciri sebagai berikut: 

a. Mempunyai daya imajinasi yang kuat; 

b. Mempunyai inisiatif; 

c. Mempunyai minat yang luas; 

d. Bebas dalam berpikir (tidak kaku atau terhambat); 

e. Bersifat ingin tahu; 

f. Selalu ingin mendapat pengalaman – pengalaman baru; 

g. Percaya pada diri sendiri; 

h. Penuh semangat (energetic); 

i. Berani mengambil resiko (tidak takut membuat kesalahan); dan 

j. Berani dalam pendapat dan keyakinan. 

Sedangkan (Ali, dkk 2008:52) menambahkan bahwa karakteristik kreativitas 

adalah: 

a. Memiliki dorongan (drive) yang tinggi; 

b. Memiliki keterlibatan yang tinggi; 



c. Memiliki rasa ingin tahu yang besar; 

d. Memiliki rasa ketekunan yang tinggi; 

e. Cenderung tidak puas kepada kemampuan; 

f. Penuh percaya diri; 

g. Memiliki intuisi yang tinggi; 

h. Cenderung tertarik kepada hal – hal yang kompleks; 

i. Toleran terhadap ambiguitas; dan 

j. Bersifat sensitive 

Menurut (Nurhadi 2007: 15) anak gifted talentmemiliki ciri – ciri sebagai berikut: 

a. Lancar berfikir  

Ia bisa memberikan banyak jawaban terhadap sesuatu pertanyaan yang guru 

berikan. Inilah salah satu kelebihan dari anak kreatif, ia mampu memberikan banyak solusi 

dari sebuah masalah yang dihadapinya. Kemapuan ini sangat penting untuk dikembangkan. 

Semakin tinggi tingkat kreativitas anak maka semakin mudah seorang anak memecahkan 

suatu permasalah dan mudah pula menerima tantangan menciptakan suatu produk kreativitas 

yang baru. 

 

 

b. Fleksibel dalam berpikir  

Ia mampu memberikan jawaban bervariasi, dapat melihat suatu masalah dalam 

berbagai sudut pandang. Fleksibilitas ini juga sangat penting dalam kehidupan. Sesorang 

yang fleksibel akan mudah menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan. 

c. Orisinil (asli) dalam berfikir  



Ia dapat memberi jawaban – jawaban yang jarang diberikan anak lain. Jawaban 

baru biasanya tidak lazim / kadang tidak terpikirkan orang lain  

d. Elaborasi  

Ia mampu menggabungkan atau memberi gagasan – gagsan atas jawaban yang 

dikemukakan, sehingga ia mampu mengembangkan, memperkaya jawabanya dengan 

memperinci sampai hal – hal kecil. Semua ciri – ciri anak kreatif tersebut bisa 

dikembangkan jadi bukan semata keturunan seorang anak yang kreatif, namun peran orang 

tua sangat berpengaruh bagi kreativitas. 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa ciri anak giftedtalent meliputi 

daya semangat dan daya ingin tahu yang tinggi, menyukai hal – hal yang bersifat baru dan 

tidak takut dalam mengambil resiko intuisis yang kuat, mempunyai ide – ide yang baru dan 

mudah diterima serta tingkat kepercayaan diri yang tinggi. 

3. Model Pembelajaran Anak Gifted talent 

Menurut Muhammad Idrus (2013:127) bagi anak yang tergolong gifted talent maka 

layanan pendidikan yang dapat dilakukan antara lain:  

a. Mengelompokkan pada kelas khusus, yaitu siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan 

dimasukkan dalam kelas khusus, dengan para peserta didik yang memiliki tingkat 

kemampuan yang sama ini akan menjadikan setiap individu dalam kelas tersebut merasa 

tertantang, dan pada akhirnya mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang 

sebenarnya.  Metode kelas khusus ini tentunya tidak memungkinkan dengan jumlah peserta 

didik yang banyak, tetapi terbatas pada anak – anak pilihan yang oleh Plato disebut “men of 

gold”. Tentunya desain kelas khusus bukan hanya sekedar mengelompokkan anak gifted 



dalam kelompok yang sama saja, tetapi juga mendesain ulang model pembelajarannya, 

kurikulum yang digunakan sistem evaluasi yang diterapkan, dan model pemberian tugas. 

b. Program Akselerasi, program ini merupakan memindahkan murid secepat mungkin sesuai 

dengan kemajuan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu dalam belajar. Pemindahan 

dalam proses ini mamasukkan individu belajar pada kelas sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh yang bersangkutan. Tentunya proses pemindahan ini dapat dilakukan jika telah 

terlebih dahulu dilakukan tes akademik pada peserta didik tersebut, sehingga yang 

bersangkutan dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Sedangkan menurut Supriadi (2011: 66) pendidikan untuk anak gifted talent terdiri dari 

beberapa cara diantara yaitu: 

a. Memberikan kesadaran pada anak gifted talent untuk tidak menjadi perfeksonis dalam 

bersosialisasi,hal ini penting untuk dilakukan agar mereka juga menyadari keterbatasan 

kemampuan yang mereka miliki, sehingga seandainnya mereka membuat suatu kesalahan 

dalam pengerjaan tugas – tugasnya, maka hal itu hendaklah ditanggapi sebagai suatu 

kewajaran, dan jangan dijadikan sebagai penghambat untuk melakukan kreativitas berikutnya. 

b. Merujuk pada model triadik, maka pemberdayaan aktif aspek keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini dibutuhkan agar siswa memiliki 

peluang seluas – luasnya untuk mengembangkan keberbakatan yang dimiliki. Dengan begitu 

jangan sampai terjadi satu aspek tertentu tidak mendukung aspek lain, atau bahkan masing – 

masing aspek saling menjatuhkan. Tentunya situasi tidak dapat mendukung optimalisasi 

keberkembangan aspek keberbakatan yang dimiliki siswa. 

c. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, hendaklah dapat menemukan serta mengenali 

potensi keberbakatan yang dimiliki anak, sehingga potensi ini dapat dikembangkan sejak awal 



masa kanak – kanak. Banyak hasil penelitian merekomendasikan tentang pentingnya pola 

pengasuhan untuk keberhasilan individu. Selain itu peran orang terdekat, teman sebaya, 

lingkungan sekitar penting bagi pengembangan keberbakatan anak gifted talent. 

d. Mengingatkan keberbedaan yang dimiliki anak gifted talent maka desain pembelajaran yang 

seharusnya mereka terima adalah pembelajaran yang khusus mengenai keberbakatan yang 

dimiliki anak tersebut. 

e. Kurikulum yang terdiferensiasi, yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga 

memungkinkan anak giftedtalent melakukan proses pembelajaran dengan tidak terikat pada 

jenjang kelas tertentu untuk masa yang lama.  

f. Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. 

Dari kedua pendapat ahli dapat simpulkan bahwa model pembalajaran untuk anak gifted 

talentyaitu pembelajaran dari pihak sekolah bagaimana metode dalam mendidik dan 

mengembangkan kreativitas yang dimiliki anak, selain itu pola sosialisasi sangat diperlukan 

mulai dari pemberdayaan secara karakteristik individu sampai pola pengasuhan dilingkungan 

keluarga dan tak kalah pentingnya bagaimana lingkungan menjadi keseimbangan anak baik 

dalam bersosialisasi maupun pengembangan kreativitas anak. 

4. Penyesuaian Sosial  

Anak berbakat biasanya secara sosial tampak matang, namun disisi internal mereka 

cenderung menginternalisir masalah yang dihadapi, merasa kesepian dan terisolasi, menilai diri 

terhambat dalam relasi dengan teman sebaya, merasa kurang diterima orang lain dan mengalami 

kesulitan dalam keterampilan sosial (Lovecky 2014). Untuk itu penyesuaian sosial bagi anak 

yang tergolong gifted talent sangatlah penting sebagaimana pengertian penyesuaian sosial 

menurut (Hurlock 2011) sebagai sebuah keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan 



orang lain dan dengan kelompoknya, penyesuaian sosial dapat dilihat dari kemampuan untuk 

membangun relasi yang sehat dengan orang lain sehingga orang lain akan bersikap positif dan 

menerimanya dengan baik.  

 Penyesuain sosial pada anak gifted talent terkait dengan dampak yang ditimbulkan bagi 

terhambatnya perkembangan potensinya, anak gifted talentsering mengalami permasalahan 

antarakeberbakatannya dengan perkembangan sosialnya bila anak memilih untuk fokus dengan 

keunggulan maka anak kehilangan keunggulannya namun bila ia memilih konformitas terhadap 

kelompok maka ia akan terdesak pada underchievment demi mempertahankan keanggotaan 

dalam kelompok (Wandasari Yetty 2011:86). 

 Anak gifted talent menurut (Schneider 2015) memerlukan dua elemen untuk membantu 

dirinya dalam penyesuaian sosial dengan lingkungannya pertama adalah motivasi internal, pada 

tahan ini frustasi atau konflik yang dialami akan mendorong untuk mengembangkan sejumlah 

respon, yang dapat berupa reaksi pertahanan, perilaku menghindar dan menarik diri, munculnya 

gangguan fisik, atau perilaku agresif. Diantaranya berbagai respon tersebut akan dipilih salah 

satu respon yang paling memuaskan sebagai solusi. Solusi yang sehat memungkinkan individu 

untuk mengekspresikan kebutuhan sehingga frustasi dapat diminimalisir dengan cara yang dapat 

diterima secara pribadi, sosial, maupun moral. Yang kedua ekonomis berarti tidak menghabiskan 

energi individu sampai titik yang membahayakan kepribadian, perilaku, dan kesehatan mental. 

Respon yang mengintegrasikan pemenuhan tuntutan internal dan tuntutan eksternal akan 

membantu individu untuk mencapai kesehatan mental dan ekspresi kepribadian yang lebih utuh. 

 Beberapa bentuk respon penyesuaian sosial anak gifted talent yang tergolong normal 

menurut (Schneinder 2015: 39) diantaranya: 



a. Penyesuaian melalui serangan langsung dan frontal, atau mengarahkan perilaku langsung 

menuju solusi; 

b. Penyesuaian menuju eksplorasi, yaitu mengembangkan secara acak sejumlah respon dan 

memilih respon yang paling memuaskan; 

c. Penyesuaian melalui trial and error, yaitu mengembangkan secara selektif sejumlah respon 

dan memilih respon yang paling memuaskan; 

d. Penyesuaian melalui subtitusi, yaitu mengganti kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan 

kebutuhan lain yang berpeluang lebih besar untuk terpenuhi; 

e. Penyesuaian melalui eksploitasi kapabilitas pribadi yaitu, menggunakan kemampuan khusus 

yang dimiliki untuk memaksimalkan usaha penyesuaian Penyesuaian melalui aktivitas 

belajar, yaitu melakukan upaya – upaya untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan; 

f. Penyesuaian melalui pengendalian diri; dan 

g. Penyesuaian melalui perencanaan yang matang, yaitu mengarahkan perilaku untuk mencapai 

tuntutan saat sekaligus mengantisipasi masalah yang mungkin dapat terjadi dimasa 

mendatang. 

 Kriteria penyesuaian sosial menurut (Sari Despita 2016: 34) ada tiga hal diantaranya: 

pertama, kemampuan untuk bergaul dan berpartisipasi dalam pergaulan, yaitu kemampuan untuk 

membangun relasi yang hangat, menikmati persahabatan, memiliki respek pada opini dan 

kepribadian orang lain, serta memiliki minat terhadap orang lain. Kedua, minat yang luas dalam 

bekerja dan bermain. Ketiga, kepuasan dalam bekerja dan bermain. 

Aspek penyesuaian sosial anak gifted talent menurut (Hurlock, 2009) diantaranya: 

pertama, perilaku yang tampak dalam bersosialisasi, yaitu apakah perilaku sosial anak sesuai 

dengan ekspetasi kelompok. Kedua, penyesuaian terhadap kelompok, yaitu apakah anak mampu 



menyesuaikan diri dengan kelompok. Ketiga, sikap sosial yaitu apakah anak menampilkan sikap 

positif terhadap partisipasi sosial, dan terhadap perannya dalam kelompok. Keempat, kepuasan 

pribadi yaitu, apakah anak memiliki kepuasan terhadap kontak sosial dan peran yang di mainkan 

dalam situasi sosial. 

a. Hubungan Anak Gifted Talent dengan Teman Sebaya  

Perkembangan sosial pada anak juga di dapatkan saat bermain, karena bermain 

dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anak dalam kesejahteraan sosial dan 

emosional. Teman sebaya dalam bermain dapat meningkatkan kemampuan anak dalam 

interasksi dan komunikasi yang dapat membantu anak agar mendapatkan teman.  

Huswatun, Hasannah (2006:273) menyatakan“pertemanan pada anak juga dapat 

membantu anak guna melepaskan perasaan terpendam karena tertekan yang dimiliki anak”, 

untuk meperkuat pendapat ahli berikut penjabaran mengenai perkembangan sosial anak 

gifted talent amtara lain:  

a. Bermain  

Bermain merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam periode perkembangan 

diri anak, meliputi dunia fisik, sosial, dan komunikasi, kesadaran diri, dan keterampilan 

motorik (Diana Mutiah 2010: 146). Fungsi bermain dalam perkembangan anak yaitu: 

a) Melalui bermain menciptakan kemampuan yang potensial pada anak kepada 

kemampuan yang aktual dimana hal ini disebut dengan zone of proximaldevelopment 

(ZPD). Dengan bantuan ZPD kemampuan yang awalnya masih berupa potensi 

meskipun dalam keadaan yang matang dalam menerima informasi ataupun 

keterampilan baru kemudian akan terealisasikan dalam perilakunya. 



b) Bermain memfasilitasi separasi (pemisahan) pikiran dan objek dan aksi. Di dalam 

bermain, anak lebih menuruti apa yang ada dalam pikirannya dari pada yang ada 

dalam realita. Karena bermain memerlukan pengganti suatu objek itu sendiri. 

Pemisahan antara makna dan objeknya merupakan persiapan untuk perkembangan 

membuat gagasan dan berpikir abstrak. Didalam berpikir abstrak anak mengevaluasi, 

memanipulasi dan memotori ide dan pikiran tanpa mengacu pada dunia nyata. 

Kegiatan ini juga merupakan kesiapan untuk transisi menulis.  

c) Bermain mengembangkan penguasaan diri. Di dalam bermain, anak tidak dapat 

bertindak sembarangan. Anak bertindak sesuai skenario dimana anak akan 

memerankan skenario tersebut dan akan membentuk karakter anak, tingkah laku 

yang disengaja dengan menggunakan fungsi mentalnya yang lebih tinggi. Anak dapat 

menguasai tingkah lakunya.  

d) Kematangan Sosial. 

 Dengan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan sekitar 

tanpa merusak atau mengubah keseimbangan sosial didalamnya maka seorang individu 

dapat dikatakan matang dalam bersosialisasi, berikut ciri – ciri kematangan sosial individu 

menurut Somantri (2007: 69) yaitu:  

a) Mengerti bahwa dalam kelompok sepermainannya terdapat peraturan – peraturan 

tertentu, norma – norma sosial yang hendaknya ia patuhi dengan rela guna dapat 

melanjutkan hubungannya dengan kelompok tersebut secara lancar. 

b) Turut membentuk norma – norma pergaulan tertentu yang sesuai bagi interaksi 

kelompok. 



c) Mengakuibahwa ia mempunyai peranan dalam kelompoknya yang berdasarkan 

hubungan timbal balik dengan anggota lainnya. 

d) Menyesuaikan diri dengan norma – norma yang sudah terbentuk dalam kelompoknya 

atau ikut serta dalam pembentukan norma – norma baru. 

e) Belajar mengebelakangkan keinginan– keinginan individual demi kebutuhan 

kelompoknya. 

f) Merubah diri sesuai dengan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai 

dengan keadaan (keinginan) diri. 

Sejak masuk sekolah, keinginan anak untuk menjadi anggota kelompok dan 

diterima oleh kelompok sebaya semakin meningkat untuk itu, anak cenderung mengikuti 

nilai – nilai kelompok, walaupun hal itu harus menentang dari peraturan orang tua. Dari 

pergaulannya dengan teman sebaya, anak belajar aspek – aspek yang penting dari proses 

sosialisasi, seperti belajar mematuhi aturan – aturan kelompok, setia kawan, bekerja sama, 

bersaing dengan orang lain secara sehat dan berbuat adil, belajar bergaul dan menyesuaikan 

diri dengan teman sebaya merupakan cara untuk membangkitkan rasa sosial atau usaha 

untuk memperoleh nilai – nilai sosial (Prawira 2013: 85). 

Hubungan sebaya memiliki sifat timbal balik yaitu saling mempengaruhi antara 

individu dengan individu atau dengan kelompok yang sangat penting ketika anak memasuki 

sekolah dasar, karena anak akan bermain dan membina persahabatan dengan sebayanya, 

menurut (Hurlock 2013: 78) hubungan sosial dimulai dengan berinteraksi dengan keluarga 

seperti orang tua saudara atau anggota lainnya kemudian dengan orang lain, karena interaksi 

sangat penting dalam mengetahui perilaku seorang anak diterima secara sosial atau tidak. 

Penolakan atau perilaku yang salah dan penerimaan dari perilaku yang benar akan membuat 



anak termotivasi untuk mengikuti perilaku yang diterapkan dalam keluarganya. Namun 

seiring meningkatnya interasksi sosial anak dengan teman sebayanya akan mempengaruhi 

anak, karena akan ada perbedaan antara standar moral dirumah dan standar kelompok yang 

akan membuat anak akan lebih sering menerima standar teman sebayanya dibandingkan 

dengan standar keluarga, sehingga interaksi sosial yang dilakukan anak dirumah dan 

lingkungan luar rumah terdapat beberapa perbedaan. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan  

Pada penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, sebagai referensi 

peneliti dalam melengkapi kasus yang ingin diteliti penilitian tersebut diantaranya: 

1. Penelitian dari (Yulistin Tresnawati, 2015) “Pengaruh Penyesuaian Diri Sosial Dengan 

Perilaku Agresif Anak Berbakat” penelitian dilakukan di SMA 12 Tanggerang selatan yang 

berjumlah 53 orang hasil penelelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara penyesuaian sosial dengan perilaku agresif pada anak berbakat,semakin tinggi 

penyesuaian diri sosial maka semakin rendah perilaku agresif anak berbakat. 

2. Penelitian dari (Yettie Wandasari, 2011) “Faktor ProtektifPada Penyesuaian Sosial Anak 

Berbakat”penelitian dilakukan di salah SDN diSurabaya. Hasil penelitiaan menunjukkan 

bahwa adanya kesenjangan yang terjadi antara subjekdengan teman seusia terkait dengan 

keberbakatan intelektualnya. Sebagai seorang anak berbakat intelektual kebutuhan subjek 

untuk bergaul dan diterima oleh teman – temannya berkembang normal sebagaimana anak 

seusianya. Akan tetapi, dengan tingkat intelegensi tinggi, komitmen pada tugas, dan 

kreativitas yang tinggi, ia memiliki minat yang berbeda dengan teman – temannya. 

3. Penelitian dari (Rochmat Wahab, 2010) “Model Bimbingan Untuk Meningkatkan Kecakapan 

Sosial – Pribadi Anak Berbakat “penelitian dilakukan di SMAN kota Yogyakarta. Hasil 



penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan sosial – pribadi berbasis model 

perkembangan secara empirik memiliki efek yang sangat berarti terhadap peningkatan 

kecakapan sosial – pribadi anak berbakat, artinya penerapan yang tepat program bimbingan 

sosial – pribadi berbasis model perkembangan mampu memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan berbagai kecakapan sosial-pribadi anak berbakat yang sangat dibutuhkannya 

dalam menuju kehidupan yang mandiri dan memasuki kehidupan masyarakat. 

4. Penelitian dari (Hidayatul, Masrullah 2014) “Strategi Orang Tua Dalam Mengembangkan 

Kreativitas Anak Gifted”. Penelitian dilakukan di daerah Surabaya dengan 4 (empat) sample 

orang tua yang memiliki anak gifted. Hasil penelitiaanya menunjukkan bahwa adanya strategi 

bertukar ide dimana ide ini dapat dimulai dengan mendiskusikan persoalan tertentu dengan 

anak. Dari proses diskusi akan merangsang untuk memunculkan ide – ide dalam diri anak 

sehingga anak mampu menemukan inspirasi dalam mengembangkan kreativitasnya. 

Berdasarkan keempat penelitian relevan diatas terdapat perbedaan dan kesamaan kasus 

penelitian yaitu, perbedaan penelitian ini terdapat pada karakteristik anak gifted talent dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungannya terutama dalam bersosialisasi dengan teman 

sebayanya sedangkan persamaan penelitian ini terdapat pada kreativitas anak gifted talent 

yang dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Kerangka Pikir 

Fakta 

Anak yang tergolong gifted talent memiliki daya kreativitas 

yang tinggi, dimana untuk mengembangkan kreativitas harus 

terfokus pada kreativitas yang dimiliki dan anak gifted talent 

secara sosial cenderung menyukai teman yang lebih dewasa 

dari usia yang dimiliki anak gifetd tallent  dalam 

bersosialisasi. 

Teori 

Anak gifetd tallent dalam menyeimbangkan kreativitas yang 

dimiliki dengan perkembangan sosialnya akan berpengaruh 

pada penyesuaian sosial anak gifted talent dengan lingkungan 

dan teman sebayanya 

 

Kasus 

Perkembangan sosial anak Gifted Talent dengan teman 

sebayanya 

Analisis 

Hubungan anak gifted talent dengan teman sebaya mengenai 

perkembangan sosial yang berdampak pada tingkat kreativitas 

dan tingkat penyesuaian sosial 


